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Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, nesta Cidade de 

Colares, Estado do Pará, no prédio da Câmara Municipal de Colares, denominado 

PROFESSOR RAIMUNDO SEBASTIÃO ARANHA DE OLIVEIRA, Plenário IMAR 

PALHETA, sito à Rua Dr. Justo Chermont, S/N, reuniram-se em caráter ordinário os 

Membros do Poder Legislativo, a hora regimental sob a presidência do vereador, 

EDSON VIEIRA REBELO-PSB; secretariado pelos Edis: KÁTIA REGINA SOARES 

BARATA-PSDB e ELIONAE ALMEIDA DE SOUSA-PT. Procedida á chamada 

habitual marcaram presença os parlamentares: NILMAR GAMA MIRANDA-PR; 

RENATO JUNIOR DO NASCIMENTO-PP; RÔMULO ROBSON OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA-PSDB; VALMIN CORRÊA DA TRINDADE-PP e WLADIMIR 

CONCEIÇÃO COSTA-MDB. Ausente o Vereador MARCOS JORGE SIQUEIRA DOS 

SANTOS-PSB. Constatando haver quórum o Presidente rogando á Deus e a Virgem do 

Rosário, declarou aberta a presente sessão. A leitura bíblica realizada pelo segundo 

Secretário, e interpretada pelo Edil Rômulo Robson, foi o Evangelho de Jesus Cristo, 

escrito por São Marcos, capítulo 08 versículo de 09 à 34. Na hora do GRANDE 

EXPEDIENTE, assomou a tribuna da Casa o Vereador NILMAR GAMA, quis saber do 

Líder de governo se ele já havia providenciado os extratos bancários referente a compra 

dos medicamentos. Obteve como resposta que a presente sessão estava direcionada como 

Solene, mas no  momento oportuno estaria trazendo. Retomando a fala o Edil pediu que 

a Assessoria Jurídica da Casa estivesse entrando com uma Denuncia nos órgãos 

competentes contra a administração por falta de transparência, principalmente no que 

tange a compra de remédios, pois a Cidade era pequena e o valor licitado daria para 

suprir todas as necessidades. Até porque os postos de Saúde estavam vazios e os 

Vereadores estavam sendo cobrados com veemência e precisavam darem uma resposta 

convicta para a população do mínimo que estava se resumindo num descaso total, 

porque somente estavam querendo se promover com o dinheiro publico e a questão 

estrutural chamava-se transparência. Todavia não conseguia entender onde estava  

aplicada a emenda Parlamentar no valor de seiscentos mil reais destinada a 

recuperação das vicinais. Até então já fez enumeras solicitações de esclarecimento há 

respeito e ninguém informa. No entanto a Lei Orgânica diz que na terceira negativa de 

informação da administração, dava cassação de mandato. Sem deixar de falar que a 

obra da paria tinha sido construído em um local errado, existindo também a reforma de 

um posto de saúde que era alugado e a pintura de um muro que não existia. 

Perguntando também onde estava o recurso do ICMS verde? Pois estava desconfiando 

que haviam transformado em pneus para enfeitar a Cidade. Até então deveriam criar 

obras para impactar a Cidade, que pelo contrario, estavam destruindo ainda mais. 

Mediante há tantas desmandas, que todas as sextas feiras relata os fatos que eram 
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inúmeros e ninguém fazia nada. Ao concluir deu boas vindas à família Bitencourt, 

presente na galeria da Casa para receber honrarias. Da tribuna da Casa o Vereador 

RÔMULO ROBSON, afiançou que todos eram conhecedores das oposições, até porque 

todos os reis e rainhas tiveram oposições, onde ficavam fazendo articulações para 

derrubarem quem estavam no Poder. Destacando que a folha de do Município não 

chegava aos sete milhões e seria tudo ilusório o que poderia ser feito em quatro anos no 

Município, até porque tudo estava no portal da transparência, principalmente no que se 

referia a saúde. Quanto aos ramais, a verba estava empenhada e ainda não havia saído 

por minuncias de documentos para o os ministérios. Ao contrario da saúde que não 

necessitava de muitas burocracias e as emendas estavam chegando para o custeio por 

não serem estruturada as verbas específicas. Até porque os Vereadores da base faziam 

essas cobranças. Porque o Ministério avalia e posteriormente responde. Falou ainda já 

ter ocorrido uma reunião com o deputado Nilson Pinto, onde foi feito uma tabela e na 

próxima sessão apresentaria copias dessas emendas, até porque transferem esses 

recursos por se destinar verbas especificas. Sem deixar no esquecimento que sete mil 

para compra de medicamentos era muito pouca pra saúde. Porque existiam também 

uma serie de coisas para serem entregues, como por exemplo; a cadeira odontológica, o 

aparelho de raio X para ser instalado, mas que precisava de todo um processo 

licitatório. Portanto deveriam ter cuidado no que estavam falando. Disse ainda que 

Prefeito já estava articulando no Estado, asfalto para as ruas do bairro Maranhense e 

Jangolândia. Perguntando onde estava a base do governo Estadual para darem força as 

reivindicações. Destacou que não havia saído verba para o carnaval por consequência 

de um governo nojento que diz que o governo Municipal não presta. Por questão de 

ordem o Vereador NILMAR GAMA, afiançou que tudo o que falava era baseado no que 

se propagava nas redes sociais. Não entendendo porque falou que reproduzia noticias 

falsas, quando que apenas tinha tudo o que estava escrito no pregão. Assomando a 

tribuna da Casa o Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO, falou ao Vereador Rômulo 

Robson que haviam passado vinte anos no PSDB e não perseguiam ninguém e este Edil 

como MDB não tinha ido ainda na presença do governador e quando fosse não levaria 

ninguém. Perguntando onde estava seu status, mas que o respeitasse por ser uma pessoa 

arrogante e nojenta. Garantiu aos presentes que esteve na Localidade de Fazenda 

participando da reunião com a equipe da SEDUC e lá foi mostrado pelos técnicos que o 

Município não havia prestado contas, o que havia amarrado o convênio na prestação 

dos trinta e cinco por cento que se tornou o impasse para a conclusão das obras. Porém 

o governo Estadual iria concluir a citada obra da Escola Estadual Lucíola Brasil. Assim 

como a escola Estadual Magalhães Barata que seria restruturada. Afiançando que o 

Líder de governo não sabia de nada e o Prefeito estava perdendo com um líder 

desinformado. Disse ainda que em outro momento iria apresentar á documentação para 

o inicio e termino da Escola Norma Guilhon e Escola Sede Dr. José Malcher que tinha 

sido inaugurada irregular, até porque a empresa fez um serviço de péssimas qualidades. 

Porque o Município inaugurou sendo sabedor que era obra do governo de Estado. No 

entanto o governo Estadual viria inaugurar e entregar aos alunos uma escola de 

qualidade. Direcionou a fala aos moradores de Ariri, que para a SEDUC não fechar a 

Escola, o Município seria o responsável pela lotação dos alunos. Pedindo aos 

Vereadores Edson rebelo e Kátia Regina, que ajudassem o Estado neste particular, 

convencendo o alunado da Localidade de Genipauba da Laura à se matricularem na 



escola Magalhães Barata e o Prefeito se manifestasse concernente o transporte Escolar, 

para que não viesse ocorrer problemas futuros. Congratulou-se com a família 

Bitencourt, falando-lhes que era uma honra tê-los presentes na galeria da casa para 

receber honrarias. Parabenizando os quatro Vereadores por serem autores do Projeto. 

Destacou que os bairros Jangolândia, Maranhense e Bacuri estavam em situações 

caóticas. Mesmo o Prefeito sendo conhecedor do problema da casa de um senhor que 

vai ao fundo. Pois o Prefeito manda e o Secretário não faz, perguntando o porque da 

falta de autonomia e moral, sendo o maior responsável por não saber se impor perante 

ao seu secretariado, pois eram os testas de ferro, mas por acordos políticos a Cidade 

encontra-se nessa situação. Falou também que a administração somente fazia os 

serviços nas vésperas dos feriados, pois pode observar funcionários trabalhando no 

igarapé denominado tubinho com água no pescoço, porque já existia outro Projeto, mas 

que estava ficando bonito, pois o que as Emendas Parlamentares eram boas mas 

ninguém explicava onde estavam sendo aplicados. Até porque na reunião na Localidade 

de fazenda, tudo havia ficado bem claro que o erro estava no Município, e que na 

próxima sessão iria trazer os documentos comprovando. Portanto que na conclusão da 

obra não seja feita pela empresa Vidal, porque constrói tudo de péssima qualidade. 

Desejou um feliz aniversario há todos. Questionou a assinatura no livro de registro de 

fala dos parlamentares, porque o Vereador Renato Junior chegou por ultimo e iria falar 

após este Parlamentar, sendo que a vaga na inscrição seria do Vereador Valmin 

Trindade. Assomando a tribuna da Casa o Vereador RENATO JUNIOR, garantiu que 

seriam muitos validos os embates, teceu comentários concernente as Emendas 

Parlamentares, que na situação atual os Vereadores da base do Governador não 

estavam buscando meios para o engrandecimento do Município, pois não poderiam ser 

oposição do povo e sim ao Prefeito camarão. Parabenizando o Vereador Elionae 

Almeida por trazer emendas através do Senador Paulo Rocha para melhorias do 

Município, enquanto que os Edis Nilmar Gama e Wladimir Conceição nada buscavam, 

desafiando os mesmos para que trouxessem benefícios através do vice-governador Lucio 

Vale e Deputado Chicão. Pois o governador estava massacrando o Município por não 

gostar de Prefeito. No entanto estava esquecendo, que era tão somente o povo que estava 

sofrendo as consequências. Sendo sabedor que as cobranças eram pertinentes porque o 

papel do Vereador é Legislar e fiscalizar, mas não impedia de correrem atrás de 

emendas e deixarem de se preocuparem com o Deputado Federal Nilson Pinto, porque 

ele sim era recordista em emendas e continuava incansável na luta para a liberação dos 

seiscentos mil reais para a recuperação dos ramais. Falando ainda que a placa da obra 

da praia diz que é uma obra do governo de Estado. Dessa feita pediu ajuda para o 

desenvolvimento do Município, porque muito já havia sido feito e teve o seu 

crescimento. Porem com o empenho da base do governo do estado se empenhassem 

mais, porque para trazer benefícios aparecia somente um, porque os outros somente 

queriam aparecerem na foto, mas emendas que seria muito bom, nada. Disse sentir-se 

entristecido com o governador por não ter contribuído com o carnaval deste Município, 

pois no governo do PSDB, eles sempre contribuíam. Entretanto o povo votou no 

governador que ainda não mostrou para o que veio. Solicitou o envio de oficio ao 

secretário de Infraestrutura, para que viabilizasse melhorias nas transversais do campo 

de São Pedro que estavam intrafegáveis. Por questão de ordem o Vereador NILMAR 

GAMA, afiançou que a cada sexta-feira, ficava ainda mais assustado com a cara de pau 



de alguns Vereadores, porque ficavam repetitivos falando que a Prefeitura precisava de 

mais emendas e recursos, perguntando-lhes para que mais dinheiro? Porque esquecia 

que a casa de seu pai era alugada para a Secretaria de Educação que tinha prédio 

próprio. Garantindo que este Edil não atacava ninguém, mas sim mostrava as 

irregularidades, porem o parlamentar acima mencionado não poderia justificar o 

porque do aluguel, porque seu pai era oficial de Justiça e sua mãe uma excelente 

Professora aposentada. Portanto deveria vi debater outros assuntos, pois não conseguia 

ver nenhuma fiscalização e não dava nenhuma informação. Desafiando-o de levar o 

recado para retirarem o aluguel e a Secretaria de Educação voltar ao seu prédio 

próprio. Como replica o Vereador RENATO JUNIOR, disse-lhe que não mais iria 

tolerar que denegrissem a imagem de ninguém, porque seus pais eram pessoas de 

caráter e queria respeito, principalmente por se tratar de família. Pedindo a atuação do 

parlamentar Nilmar Gama e também desafiava que o tirasse sua mãe e seu irmão que 

estavam lotados no Estado. O edil mencionado disse que se estavam no estado era 

através de processo seletivo e também por questão de ordem o Vereador WLADIMIR 

CONCEIÇÃO, falou ao seu par que ao citar que o governo de Estado não havia 

direcionado recursos ao Município para o carnaval. Pediu que o secretário de Cultura 

apresentasse o projeto de carnaval enviado ao Estado, pois precisava da copia para 

saber a justificativa deles. Pois as verbas somente sairiam se tivesse tudo ok relacionado 

ao Conselho e Fundo Municipal do turismo. Porem iria aguardar as copias das 

documentações para posteriormente buscar explicações de Estado. O Vereador 

VALMIN TRINDADE, pediu ao Presidente que estivesse mais soberania e reunisse os 

legisladores e mostra-lhes o Regimento Interno da Casa o artigo que falava sobre a 

questão de ordem, pois era tão somente parta discutir o assunto em questão e não para 

ficarem discutindo assuntos desnecessários. O Presidente, disse lhe que quando o nome 

do Parlamentar era citado, ele tinha o direito de fala. Passados os trabalhos para a 

Primeira Parte da ordem do dia, assomando a tribuna da Casa o Vereador ELIONAE 

ALMEIDA, direcionou a fala ao vereador Rômulo Robson-Líder de governo na Casa, 

pedindo-lhe que trouxesse para a pauta a situação da Iluminação Pública, porque até as 

ruas do centro da Cidade estavam ás escuras, indagando a periferia e meio rural. Dessa 

feita, pediu que fosse enviado oficio ao secretário de Finanças, com copia ao setor de 

iluminação pública para que informasse ao gabinete deste parlamentar os valores 

arrecadados na integra da taxa de iluminação pública. Porque até mesmo os 

funcionários trabalhavam em péssimas condições, correndo até mesmo riscos de vida, 

pois as escadas não eram apropriadas para o serviço. E como não bastasse ainda dizem 

que o dinheiro arrecadado não dava pro custeio das despesas. Oficializasse também a 

Secretaria de Meio Ambiente para que tomasse providencias e pudessem estar 

fiscalizando a limpeza perímetro entra a vila boa Esperança e Projeto Canaã, pois estão 

transformando o local em um verdadeiro lixão aberto. Eis a necessidade da limpeza com 

a retirada de todo o lixo. Até porque até a presente data não era sabedor onde tinha sido 

aplicado o ICMS verde. Pois até mesmo a Vereadora Kátia Regina já havia se 

prontificado em trazer as informações, mas até o momento nada concretizado. O 

Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO, falou que esteve conversando com a Secretaria de 

Meio ambiente há respeito do ICMS verde, mas não deu explicações por não ser a 

ordenadora de despesa. Retomando a fala, o Vereador afiançou que teria que ter uma 

explicação até porque havia caído na conta para a área ambiental, no entanto Colares 



estava indo de mal a pior nesse sentido. Destacando o que estava ocorrendo com o 

aquecimento global, que as consequência eram muito graves. Rogou a Mesa que 

enviasse oficio ao Secretário Municipal de Saúde, para que informasse qual a real 

situação para a preparação da sala de raio X, até porque a sala já havia sido construída 

na gestão passada e em sessões anteriores a Vereadora Kátia havia informado que a 

sala já estava preparada. No entanto todos poderiam ver o que realmente esta 

acontecendo, porque o aparelho continuava encaixotado na UBS do centro. Quis saber 

há respeito das Emendas parlamentares do Senadores José Geraldo e Paulo Rocha, 

direcionadas aos pagamentos dos funcionários. Entendendo que os funcionários 

deveria ser pago sim. Porem que os recursos fossem utilizados em medicamentos, 

manutenção de ambulância e melhorias ao povo. Pois as Secretarias estavam servindo 

de cabide de empregos. No entanto que fosse utilizados para realmente na necessidade 

do Povo, pois já estavam existindo exames marcados para mais de quarenta dias. 

Destacando que não devessem alhar somente a questão partidária e que o governo do 

Estado não estava com a política de não atender o PSDB, politica direcionista da 

oposição não ser atendido, até porque os Vereadores da oposição não recebiam 

respostas dos seus ofícios. Portanto este Edil também faz criticas e oposição ao governo 

Helder Barbalho por ainda não ter mostrado ao que veio. Ao finalizar, pediu que fosse 

enviado oficio a Secretária de Educação, para que informasse quais as empresas com 

endereços das empresas que fornecem merenda Escolar ao Município de Colares. Da 

tribuna da Casa a Vereadora KÁTIA REGINA, requereu novamente o tempo de fala 

dos Parlamentares. Disse estar ouvindo atentamente a fala dos seus pares, esperando 

que todas as discussões fossem pelas melhorias do Município. Pediu o apoio do 

Parlamento em prol aos taxistas, pois em decorrência do carnaval estava havendo um 

probleminha concernente ao aumento da taxa da travessia entre os taxistas e balsa. 

Justificou sua ausência na reunião da Comissão em prol a conclusão da Escola 

Estadual Lucíola Brasil na Localidade de Fazenda na Secretaria de Educação do estado 

SEDUC. Porem ao ouvir atentamente a fala do seu par Wladimir Conceição, ficaria no 

aguardo da apresentação das documentações da pauta da reunião, porque era uma 

grande preocupação do gestor Municipal para que essa situação fosse logo resolvida. 

Até porque já houveram muitos descontentamentos, porem o Prefeito já havia 

convidado todos para lutarem em prol as necessidades do Município, pois estava 

existindo um olhar que o Prefeito era somente dos que haviam votado nele, o que não 

era verdade. Até porque já tinha convidado para estarem juntos na luta em prol ao 

desenvolvimento do Município. pois na atual conjuntura, o Prefeito esta mantendo a 

folha de pagamento em dia, o que deveria ser agradecido pelo feito. Comentou há 

respeito concernente a instalação do aparelho de Raio X. Sugeriu a Casa que 

convidasse a Secretária de meio ambiente para que fizesse um resumo de sua atuação e 

dar a conhecer aos Vereadores, pois o povo precisava de uma resposta. Destacou que o 

Prefeito se esforçou para dar continuidade a Cultura do Município, sem fazer acepções 

de partidos, classes ou pessoas. Ao concluir, disse que a situação dos alunos de 

Jenipauba da Laura migrarem para a Escola Estadual Magalhães Barata na 

Localidade de Ariri, seria tão somente uma conscientização entra pais e alunos, para 

que a Escola não venha a fechar, por falta de alunos. Até porque só haveria amor se 

existisse o respeito e isso tem que ocorrer por parte do alunado. Assomando a tribuna da 

Casa o Vereador EDSON REBELO, afiançou que ao voltar para esta Casa havia pedido 



aos seus pares que houvesse respeito pelas famílias e que se atessem aos seus papéis, 

legislar e fiscalizar. Direcionou a fala ao Sr. Nelson Bitencourt, falando-lhe que era 

uma honra o Legislativo em conceder essa honraria a família do Dr. Helzamar 

Bitencourt, pessoa esta que teve o privilegio de conhecer sua humildade. Quanto a Sra. 

Liliany, que fosse bem vinda ao Município. Desejou há todos um excelente carnaval, 

com paz e sem excesso de barulho. Comentou há respeito dos seus Projetos referente a 

travessia prioritária na balsa da Van do TFD  e Projeto de mão única na rua XVI de 

novembro. Pedindo o apoio dos seus pares neste particular. Poe questão de ordem o 

Vereador ELIONAE ALMEIDA, pediu o envio ao secretário de Infraestrutura, para 

que respondesse o que estava ocorrendo com o carro coletor do lixo que há dias estava 

parado, porque o lixo estava sendo coletado de maneira irregular veículo este vindo ao 

Município através de Emenda de bancada do Pará, indicado pelo Senador Paulo Rocha. 

Porque tudo indica o citado transporte estava parado por falta de manutenção. O 

Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO, afiançou que o carro coletor já havia saído da 

garagem, esperando que tão logo voltasse as suas funções. Repassados os trabalhos 

para a Segunda Parte da Ordem Dia. O Presidente chamou o Sr. e Sras. Para receberem 

o título de Honra ao Mérito e Títulos de Cidadãos Honorários de Colares, tais como: 

LILIANY RODRIGUES DE OLIVEIRA, TÁSSIA LOREN BASTOS BITENCOURT E 

NELSON ELIAS DE LIMA BITENCOURT. Prosseguindo com os trabalhos o 

Presidente da Cassa facultou a palavra aos homenageados, que foram unânimes em 

agradecerem as homenagens, pois era um  motivo de orgulho estar presente nesse 

augusto Poder para estarem recebendo tão relevante honraria. Convém registrar que a 

irmã Liliany Rodrigues em uma passagem Bíblica no livro de crônicas, capítulo 

primeiro, versículos dez. Os Parlamentares foram unânimes em felicitarem-se com os 

homenageados, destacando-os de muita relevância a Sociedade Colarense, e a Cultura 

Colarense. Foram lidos, discutidos, votados e aprovados por unanimidades os 

Pareceres: PARECER N° 002/2020, da Comissão de Justiça e Redação de Leis, sobre o 

Projeto de Lei N° 001/2020 que dispõe sobre a travessia prioritária na balsa das Vans do 

TFD (Tratamento Fora do Domicilio), pelo Rio Guajará Mirín e PARECER N° 

003/2020, Comissão de Justiça e Redação de Leis, sobre o Projeto de Lei N° 002/2020, 

que dispõe sobre a alteração do sentido da Rua XV de novembro a dá outras 

providencias, ambos de autoria do Vereador Edson Rebelo-PSB. Convém registrar que 

há pedido do Vereador Elionae Almeida. Projeto de Lei N° 001/2018, que dispõe sobre a 

criação e implantação do Cursinho Municipal, PRÉ ENEM, e dá outras providências, 

de sua autoria, foi retirado para posterior Emendas.                                                                                          

Esgotada a hora Regimental o Presidente encerrou a presente sessão convocando o Edis 

para a próxima. E Para constar eu ____________________________________ 

Primeira Secretária mandei lavrar a presente Ata que após ser lida, discutida, votada e 

aprovada, vai assinada por mim e demais vereadores presentes. 

 

 Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Colares, em 21 de fevereiro de 2020. 


